Spolek GT40-Milíkovský Mustang & Veteran Klub
„Burácení pod Kozubovou“ – XII. Sraz Veteránů Mustangů & US cars
Milíkov 2022“
BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY
•

Vstup a vjezd účastníků a návštěvníků na plochu, stejně jako pobyt na ploše a účast na celé akci, včetně doprovodných
programů a účasti v jednotlivých soutěžích, je na vlastní nebezpečí.

•

Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za
případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník nebo návštěvník akce, který tuto škodu způsobil.

•

Všichni účastníci i návštěvníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů nebo pracovníků ochranky, kteří budou
oblečeni do reflexních vest, případně do jednotného pořadatelského oblečení.

•

Při vstupu obdrží každý účastník nebo návštěvník akce vstupenku a bude označen barevným náramkem. Vstupenka
platí pro celý den konání akce včetně večerního programu. Při opakovaném vstupu do areálu se musí návštěvník prokázat
vstupenkou i náramkem.

•

V celém areálu je omezena rychlost jízdy na max. 10 km/hod., rychlost v obci Milíkov bude po celou dobu akce snížená na
30 km/ hod a v označeném úseku obce bude platit zákaz stání.

•

V areálu platí pro každého cestujícího povinnost být při jízdě připoután bezpečnostním pásem.

•

Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se přenosným dopravním značením, výslovně je zakázáno pohybovat se v
prostorách za značkami "Zákaz vstupu".

•

Automobily je možné zaparkovat pouze na vyznačených místech dle pokynů pořadatelů. Parkování na příjezdových
komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich mohou být odtažena na náklady majitelů.

•

Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních účastníků a
návštěvníků akce.

•

Je zakázáno protáčení kol a driftování nejen na travnaté ploše, ale i ostatních areálových plochách a komunikacích.

•

Před jízdou je zakázáno pití alkoholických nápojů a používání omamných látek. V případě požádání pořadatelů, je
každý z účastníků povinen podrobit se dechové zkoušce.

•

Řidič je při jízdě vždy povinen snížit rychlost jízdy, nebo zastavit vozidlo:
o pokud se ve směru jeho jízdy, nebo v její nebezpečné blízkosti, objeví jiné osoby,
o pokud dojde k jakékoliv kolizi nebo nehodě, nebo poruše některého ze zúčastněných vozidel,
o na pokyn pořadatele.

•

Děti do 12-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů.

•

Psům je povolen vstup do areálu pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem, za což plně zodpovídá majitel psa.

•

Pořadatelé mají přednost u stánků s občerstvením a na WC.

•

Účastníci i návštěvníci srazu jsou povinni vždy uposlechnout výzvy pořadatelů nebo pracovníků ochranky, v opačném
případě mohou být vykázáni z areálu.

•

Všichni účastníci i návštěvníci akce, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu. Po celém areálu budou v
dostatečné míře rozmístěny mobilní odpadkové koše.

•

V případě jakýchkoliv vzniklých problémů a okolností ohrožujících bezpečnost osob, zdraví nebo majetku, je každý
z účastníků nebo návštěvníků povinen danou skutečnost okamžitě oznámit nejbližšímu pořadateli, pracovníku
ochranky nebo osobám v infostánku.

•

Každý účastník i návštěvník akce je povinen dodržovat veškerá opatření proti nákaze COVID-19, která vyplývají z
platného nařízení vlády ČR.

Pozor!!!

Svým vstupem do areálu akce, každý účastník i návštěvník potvrzuje, že se

seznámil s těmito pokyny a zavazuje se je dodržovat! Při jakémkoliv porušení bezpečnostních a
organizačních pokynů bude každý účastník nebo návštěvník vykázán z akce bez náhrady
vstupného a jiných výdajů! Současně bude takovému účastníkovi zakázán další vstup do
areálu!!!
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